FRUTA TROPICAL JUSTA!
MENSAGENS-CHAVE

PORQUÊ?
Os desequilíbrios nas relações de poder ao longo da cadeia de valor da fruta tropical resultam em preços
insustentavelmente baixos e em práticas de comércio injustas levadas a cabo pelos supermercados e
empresas de distribuição. Estas pressões são transmitidas às pessoas no início da cadeia de valor.
Os agricultores recebem menos ou mais tarde do que o prometido pela produção dos seus produtos. Os
trabalhadores são muitas vezes obrigados a trabalhar muitas horas por um salário muito baixo e em
condições desumanas. São expostos a agroquímicos nocivos e não têm acesso a direitos fundamentais
como a liberdade de associação num sindicato independente.
Neste clima de medo, os trabalhadores e agricultores nem sempre se atrevem a exigir o reconhecimento
dos seus direitos.
As comunidades locais são afetadas pela pobreza subsequente e pelos impactos da produção em
monoculturas em larga escala, tanto sobre a saúde humana como sobre o ambiente.
Nós devemos e vamos pôr um fim aos impactos negativos das cadeias de distribuição da fruta tropical.
Desde 2010, os membros europeus da campanha Make Fruit Fair!/Fruta Tropical Justa têm trabalhado em
parcerias com trabalhadores sindicalizados das plantações e com organizações de pequenos produtores
no Sul global para contribuir para um movimento global pela mudança.
Defendemos preços justos e salários dignos, o respeito pelos direitos humanos e laborais e o respeito pelo
ambiente. Consideramos que todos os trabalhadores e as trabalhadoras das plantações devem ter
condições de trabalho e de vida dignas, no negócio da fruta tropical.

COMO?
Para assegurar uma produção e um comércio sustentáveis é essencial acabar com a prática atual da
produção em monoculturas em larga escala, que é fortemente dependente de agroquímicos, e incentivar a
sua substituição por métodos alternativos e agroecológicos.
Isto só será possível mediante o compromisso dos supermercados de comprarem e apoiarem as boas
práticas de pequenos produtores.
Defendemos que os supermercados devem pagar preços que cubram os custos de uma produção
sustentável e que todos os interessados neste negócio devem compreender e abordar os custos
escondidos (externalidades), sociais e ambientais, da produção de fruta tropical.
Acreditamos que a participação ativa num diálogo com as diversas partes interessadas, no Fórum Mundial
da Banana, é importante para promover o debate entre todos os elos da cadeia de distribuição e para
encontrar formas de assegurar a produção e o comércio sustentáveis das bananas, a partir de exemplos
de boas práticas noutros setores de fruta tropical.
Consideramos que a regulamentação, mais do que diretivas de adesão voluntária, é a melhor forma de
assegurar práticas comerciais justas e o respeito e proteção de direitos humanos e ambientais. Isto inclui
a assinatura de um acordo legalmente vinculativo sobre direitos humanos dirigido às empresas
transnacionais e outras. Contudo, também incentivamos as certificadoras a implementar regras rigorosas
que possam melhorar salários e vidas e proteger o ambiente.

Make Fruit Fair! Mensagens-chave e reivindicações principais
TRABALHO DIGNO
Os Governos, supermercados e empresas do setor frutícola devem assegurar que os trabalhadores e
as trabalhadoras e pequenos/as produtores/as na produção de fruta para exportação têm um trabalho
digno e condições de vida dignas.
Deve existir:
um salário/rendimento digno para trabalhadores e trabalhadoras e pequenos/as produtores/as;
salários iguais e oportunidades iguais no acesso ao emprego e à formação para que as mulheres
estejam envolvidas em todos os níveis da tomada de decisões;
respeito pelos direitos laborais, incluindo não-discriminação, liberdade de reunião e o direito à
negociação coletiva;
a implementação efetiva de práticas de saúde e segurança em todos os locais de trabalho; e
o final da violência de género e do assédio nos locais de trabalho.

RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS E PELO AMBIENTE:
Os Governos devem assegurar que as empresas são responsabilizadas por violações dos direitos
humanos e por crimes ambientais nos países produtores.
Devem assegurar que:
os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos são efetivamente
implementados, estabelecendo o acesso efetivo e coerente a instrumentos de correção e compensação
e impondo o dever de diligência legalmente vinculativo para todas as empresas do setor, incluindo os
produtores;
os supermercados e empresas do setor frutícola são legalmente obrigados a revelar os seus
impactos nos direitos humanos e o ambiente e cumprir o dever de diligência, incluindo a realização de
avaliações sobre o impacto nos direitos humanos; e que
exista acesso a compensações para as vítimas de violações dos direitos humanos praticadas por
empresas europeias, incluindo aos membros de sindicatos que são vítimas de perseguição.
Os supermercados e empresas do setor frutícola devem respeitar e defender os direitos humanos e
laborais em todas as suas cadeias de fornecimento. Devem, particularmente, revelar os seus impactos,
incluindo os dos seus fornecedores, nos direitos humanos.

PROTEGER O AMBIENTE:
Os Governos, supermercados e empresas do setor frutícola têm de implementar regras que
incentivem a produção ecologicamente viável de fruta. Particularmente, devem garantir que:
o uso dos recursos, como o solo e a água, é sustentável;
os produtores reduzem a sua dependência de agroquímicos nocivos, cumprindo as convenções
internacionais e as leis nacionais;
os produtores aumentam a utilização de alternativas ecológicas e sustentáveis aos agroquímicos;
exista respeito pela biodiversidade; e que
todos os elos da cadeia de distribuição reduzem a sua pegada de carbono.

CADEIAS DE DISTRIBUIÇÃO JUSTAS
Governos, supermercados e empresas do setor frutícola devem por termo ao abuso de poder de
compra dos supermercados.
Os supermercados e empresas frutícolas devem:
• tratar os seus fornecedores de forma justa; e
• pagar preços que cubram os custos da produção sustentável

Os Governos devem:
estabelecer uma quota limite do mercado para os supermercados a nível nacional e pan-europeu;
incluir critérios de sustentabilidade nas regulamentações das fusões e na definição de “bem estar dos
consumidores”;
introduzir uma aplicação credível das regras contra práticas comerciais injustas, com acesso a
compensações aos afetados por estas:
com um mecanismo de compensação acessível a todas as empresas que participem em
cadeias de fornecimento de produtos alimentares na e para a UE, independentemente de
estarem ou não localizadas na UE;
que funcione de forma a proteger o anonimato e a confidencialidade, especialmente no caso
dos fornecedores que receiam ser economicamente prejudicados se forem identificados;
que dissuada más práticas, tanto a nível da UE como nos Estados-Membros, através de uma
seleção de diferentes instrumentos de aplicação das regras (por exemplo, diálogo informal,
multas financeiras); e que
reduza o poder de compra excessivo.
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